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CIELE  A  POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
      Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný 

odbor 6858 M  Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní  sú   stanovené  v  súlade so  Zákonom 

č.245/2008 Z.z.  o  výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a vychádzajú  zo Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu 

študijných odborov 68 Právne vedy. 

 

     Študijný odbor Právo a podnikanie  schválilo ako experimentálny študijný odbor Ministerstvo 

školstva SR dňa 30.8.2007 pod číslom CD-2007-6766/34283-2:096.Autormi a zároveň predkladateľmi  

základných pedagogických dokumentov  tohto nového študijného odboru sú zástupcovia  Tatranskej 

akadémie n.o., ktorá zriadila novú Súkromnú strednú odbornú školu na Ulici 29.augusta 4812 

v Poprade. Škola začala písať svoju históriu 1.septembra 2008 a vtedy sa aj oficiálne začalo 

vyučovanie v uvedenom študijnom odbore. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

súhlasilo s pokračovaním realizácie experimentálneho overovania inovovanej pedagogickej 

dokumentácie v zmysle  zákona č.245/2008 Z.z. študijného odboru 6857 6 00 právo a podnikanie , 

schválenej dňa 7.7.2010 pod číslom 2010-10997 /24923:2- 916 s účinnosťou od 1.septembra 2011, 

začínajúc 1. ročníkom s predpokladaným termínom ukončenia  30.6.2015. Na odporúčanie garanta 

z dôvodu realizovaných  rozsiahlych legislatívnych zmien , ktoré boli uskutočnené v roku 2015 

a nutnosti ich zapracovania  do učebných osnov odborných predmetov,  tiež  súhlasilo listom pod 

číslom 2015-21930/54039:2-100B s pokračovaním realizácie experimentálneho overovania  

študijného odboru 6857 M právo a podnikanie  do 30.6.2016. Na základe  „Vyhodnotenia 

experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách v Slovenskej 

republike v školskom roku 2017/2018 č. 2019/5268:1-1030  bolo ku dňu 31.08.2019 úspešne 
ukončené experimentálne overovanie študijného odboru 6857 M právo a podnikanie a na základe 

vyhodnotenia výsledkov experimentálneho overovania sa zmenil názov študijného odboru „6857 M 

Právo a  podnikanie“ na „6858 M Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní“. 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 24.06.2020. 

  

     Zakladatelia školy a zároveň autori školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor 

Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní  si stanovili vo výchove a vzdelávaní jednoznačné ciele, 

ktorých naplnenie je základnou podmienkou zmysluplnosti a významu vzdelávania ako takého v ich 

ponímaní,  ale aj v zmysluplnosti založenia novej školy.  

      Základným cieľom zakladateľov školy v oblasti výchovy a vzdelávania je dobre pripravený 
absolvent školy  pre štúdium na vysokej škole alebo pre prax so širokým uplatnením sa na trhu práce. 

Vieme , že produktom práce učiteľa a školy sú vedomosti študenta, ktoré budú hodnotené úspešnosťou 

na maturitných skúškach, prijatím na vysoké školy a tiež úspešným uplatnením sa na trhu práce. 
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Myslíme si , že už stredná odborná škola má mať takú skladbu odborných predmetov, ktoré presne 

vystihujú zameranie študenta  a sú to predmety absolútne potrebné pre pôsobenie v praxi alebo 

úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Náš školský vzdelávací program má poskytnúť študentom 

nový perspektívny študijný odbor , ušitý na mieru súčasnosti aj budúcnosti – so stále inovovaným 

obsahom učiva, ktoré v odborných predmetoch odráža rýchlu a neustálu zmenu v oblasti legislatívy aj 

ekonomiky. Je zameraný na spojenie dvoch  smerovaní, pripravuje absolventa so širokým 

všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami 

z oblasti práva a podnikateľských zručností. Výberom voliteľných predmetov v 3. a 4.ročníku sa 

absolvent špecializuje na prax alebo na ďalšie štúdium na fakulty právnické alebo ekonomické, resp.na 

fakulty  so zameraním na marketing, manažment. Prax jednoznačne dokazuje, že je veľmi výhodné 

spojenie dvoch oblastí – práva a ekonomiky, pretože neexistuje dobrý ekonóm, ktorý nemusí poznať 

legislatívne predpisy pri podnikaní a neexistuje dobrý právnik, ktorý neovláda základné ekonomické 

zákony a zákonitosti. Zamestnávatelia , ale aj odborníci z praxe, toto spojenie považujú za veľmi 

potrebné a výhodné pre uvedené pozície.  Zároveň v tomto školskom vzdelávacom programe spájame 
výhody vzdelávania v gymnáziách a stredných  odborných školách a odstraňujeme ich nevýhody. 

Absolvent nášho vzdelávacieho programu má na veľmi dobrej úrovni odborné vzdelanie so zameraním 

na podnikanie a právo a zároveň školský vzdelávací program rieši  na vysokej úrovni aj potrebné 
vedomosti z oblasti cudzích jazykov, dejepisu a špecifických predmetov ako politológia, teória štátu 

a práva, sociológia, filozofia, bankovníctvo, poisťovníctvo, daňový systém pre podnikateľov, 

praktikum právnych podaní, ktorých nízka alebo žiadna  hodinová dotácia na spomínaných typoch 

stredných škôl bola častou príčinou neúspešnosti absolventov tohto typu škôl vo vysokoškolskom 

štúdiu. Skladba predmetov presne vystihuje obsahovú náplň prijímacích skúšok na spomínané fakulty 

VŠ. Spojenie práva a ekonomiky u nášho absolventa pre potenciálneho zamestnávateľa znamená tú 

výhodu, že absolvent má okrem znalostí z ekonomiky, ktoré má každý absolvent akéhokoľvek 

študijného odboru s ekonomickým zameraním ( a takých zameraní je  veľmi veľa), aj znalosti z celého 

spektra legislatívy , čo je  pre zamestnávateľa veľmi výhodné. 

 

        Ďalším naším cieľom je dosiahnuť  prepojenosť štúdia strednej a vysokej školy. Plnenie nášho 

cieľa je už čiastočne zrealizované, pretože gestorom overovania experimentálneho odboru bola 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpená  Prof. JUDr. Vladimírom 

Babčákom , CSc.  a práve v spolupráci s uvedeným gestorom vznikla celá pedagogická dokumentácia,  

ktorá reflektovala kontinuitu obsahu štúdia strednej a vysokej školy . Spoluprácu s vysokými školami 

naďalej realizujeme formou prednášok našich gestorov a ich spolupracovníkov, formou exkurzného 

vyučovania  našich študentov na fakultách  VŠ, tiež formou on-line video-konferenčných prednášok 

prostredníctvom internetu z viacerých fakúlt jednotlivých VŠ, kde počas takejto prednášky naši 

študenti môžu diskutovať s prednášajúcim pedagógom na VŠ a tým sa vlastne na chvíľu stanú 

študentmi VŠ. 

 

        Samozrejme , dôležitým cieľom je prepojenie štúdia na strednej škole s praxou. Pre nás je 

dôležitá spolupráca s firmami, ktoré vedome vyhľadávame a snažíme sa nadviazať čo najužšiu 

spoluprácu . Škola má podpísané „Memorandum  o spolupráci pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho 
procesu a príprave žiakov na povolanie“ so 6 advokátskymi kanceláriami v Poprade. Žiaci tak  majú 

možnosť  absolvovať svoju odbornú prax , ba dokonca letné stáže priamo vo firmách , a teda zažijú ich 

pracovnú atmosféru, pochopia čo všetko už majú vedieť a čo všetko sa ešte musia naučiť. A tak vzniká 

naplnenie tohto cieľa – nielen prepojenie štúdia s praxou, uplatnenie teoretických vedomostí v praxi, 

ale  vzniká obrovská motivácia pre štúdium našich žiakov -  vidia jeho zmysel, vidia svoje uplatnenie 

v praxi vo svojich vysnívaných firmách. Tento cieľ naďalej rozvíjame , a to nielen rozširovaním 

spolupráce  s ďalšími firmami, ale tiež zapájaním sa do projektov EÚ v rámci programu ERASMUS + 

a poskytnutím odbornej praxe pre žiakov školy vo firmách v zahraničí.  
 

         Naša škola je stále v podstate školou novou a my si jednoznačne uvedomujeme, že musíme 

ponúknuť určitý nadštandard a niečo nové v porovnaní s inými školami. Základom našej filozofie sú 

vysokokvalifikovaní pedagógovia, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a taktiež sú aj pedagógmi, ktorí 

nielen mechanicky učia, ale aj naučia. Centrom pozornosti  školy je študent a jeho schopnosti. Chceme 

menej memorovania, viac práce so zdrojmi informácií, projektové vyučovanie. Naším cieľom je  
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pripraviť do života študenta, ktorý bude asertívny, tvorivý, schopný samostatnej aj tímovej práce, 

schopný pružne reagovať na problémové situácie, schopný vlastnej prezentácie a realizácie svojich 

projektov a činností, schopný prevziať zodpovednosť za svoj život. Chceme naďalej pokračovať 

v pravidelných prednáškach renomovaných odborníkov z praxe na našej škole v rozdelení pre 

jednotlivé študijné odbory a ročníky. Chceme širokej verejnosti ponúknuť kvalitu vo vzdelávaní a 

pokračovať v budovaní dobrého mena našej školy.  

 
      V súlade s uvedenými skutočnosťami sú rozpracované ciele nášho školského vzdelávacieho 

programu nasledovné: 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

 

a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a  písomných 

spôsobilostí v  materinskom jazyku i v dvoch cudzích jazykoch , v oblasti využívania 

informačno-komunikačných technológií, čitateľskej, matematickej a finančnej  gramotnosti,  

b) získať kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske kompetencie a podnikateľské 
schopnosti,  

c) ovládať na veľmi dobrej úrovni dva cudzie jazyky  a vedieť ich používať aj v oblasti svojich 

odborných kompetencií, 

d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich 

riešiť, kriticky myslieť, rozvíjať zručnosti potrebné ku  rokovaniu, diskusii, kompromisu, 

e) rozvíjať manuálne zručnosti, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi 

v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce, 

f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám 

štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej 

kultúre,  

g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným 

v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 

a v duchu  náboženskej tolerancie, 

i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine 

a preberať na seba zodpovednosť, 

j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výživy , chrániť životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

k) získať všetky informácie o ľudských právach a právach dieťaťa a mať spôsobilosť na ich 

uplatňovanie. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 

      Súkromná stredná odborná škola , ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia n.o., začala svoju 

činnosť  1.septembra 2008.  V prvom školskom roku mala 112 žiakov v dvoch nových jedinečných 

študijných odboroch – Informačné a digitálne technológie a Právo a podnikanie a boli teda otvorené 

štyri triedy prvého ročníka.  Postupne sa počet žiakov navyšoval a  vedenie školy a zriaďovateľ školy  

vo svojom dlhodobom plánovaní určili  počet 16 tried ako maximálny, s predpokladaným počtom  

študentov  cca 400 študentov, z dôvodu dodržania stanovenej kvality výchovnovzdelávacieho procesu 

( či už kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, úrovne študentov alebo materiálno-technického 

vybavenia ). Školský rok 2020/2021 je 13-tym školským rokom v histórii školy a v škole študuje v 16 

triedach 437 žiakov. 

      SSOŠ už od začiatku svojho pôsobenia 2008 sídli v priestoroch svojho zriaďovateľa  - Tatranskej 

akadémie n.o. Tatranská akadémia vlastní na Ulici 29.augusta v Poprade  päť  budov,  ktoré sú buď  

novozrekonštruované ( uskutočnená výmena okien, podláh, schodišťa, elektrických rozvodov, dverí, 
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vodovodných batérií a umývadiel ) alebo sú to novostavby a sú komplexne vybavené úplne novým 

nábytkom. V prvej budove je 8 učební, riaditeľňa školy so sekretariátom a kanceláriou zástupcu 

riaditeľky školy, kancelárie ekonómky a výchovnej poradkyne, kancelária Tatranskej akadémie , 

zasadačka a toalety. Druhú budovu tvorí telovýchovný trakt s telocvičňou, šatňami a sprchami pre 

žiakov, kabinetom TEV a hygienickými zariadeniami. Na jej poschodí sú tiež umiestnené dve učebne.  

V tretej budove je vybudovaná poslucháreň s kapacitou  80 miest, ktorá sa veľmi často používa práve 

na deklarované pravidelné prednášky odborníkov z praxe, ďalej dve jazykové učebne, jedna učebňa 

„IoT lab“  a špecializovaná počítačová  CISCO učebňa. Štvrtá budova je novostavba, v ktorej sú 

umiestnené zborovňa školy,  8 učební a dve šatne pre žiakov školy a vstupná hala školy. V piatej 

budove je tzv. grafický trakt , v ktorom je   profesionálne vybavené televízne štúdio s réžiou 

a fotoateliér, učebňa grafiky, učebňa anglického jazyka, posilňovňa a školský bufet. TA n.o. má vo 

vlastníctve novú plynovú kotolňu.  Učitelia na škole  majú pridelené jednotlivé učebne, ktoré si budujú 

podľa svojich požiadaviek a finančných možností školy. Všetky učebne sú vybavené učiteľskými all 

in one počítačmi a interaktívnymi tabuľami. Žiaci aj učitelia dostávajú od školy  školské notebooky 
spolu s nainštalovaným softwérovým vybavením, ktoré používajú počas vyučovania , ale aj počas 

domácej prípravy. Súkromná stredná odborná škola na Ul.29. augusta v Poprade sa začiatkom októbra 

2012 stala prvou strednou školou v SR, v ktorej bol inštalovaný profesionálny videokonferenčný 
systém LifeSize Express 220, umožňujúci video prenos  v HD kvalite. Vo všetkých priestoroch školy 

je wifi pripojenie na internet a  na vysokorýchlostnú sieť SANET v rámci projektu SANET do škôl. 

Škola má vo svojom vybavení celkovo 25 interaktívnych  tabúľ QOMO, Hitachi a DualBoard  

s projektormi s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou. Škola získala v rámci ďalších projektov 20 ks 

SAMSUNG tabletov, wifi router, ntb Lenovo.  V roku 2015 v rámci úspešnej realizácie projektu 

financovaného z ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov bol vybudovaný nový grafický trakt , 

v ktorom je umiestnená    učebňa grafiky, vybavená  30 ks iMacov v ktorých je nainštalovaný SW 

balík Adobe Creative Cloud, Cinema 4D a profesionálne televízne štúdio s réžiou a fotoateliér. Bola 

zriadená nová multimediálna učebňa vybavená  interaktívnou tabuľou DualBoard, 10 ks ntb Lenovo, 

vizualizérmi a multimediálnym systémom a učebňa informatiky s interaktívnou tabuľou DualBoard, 

10 ks ntb Lenovo. Učebne cudzích jazykov sú vybavené  multifunkčnými audio zostavami. Pre 

všetkých žiakov školy bol zakúpený softwér OFFICE, všetky učebnice a pracovné zošity pre výuku 

anglického, nemeckého a španielskeho jazyka, zakúpili sa učebné pomôcky pre vyučovanie všetkých 

ostatných predmetov. Boli zakúpené šatníkové skrinky pre všetkých  žiakov , inštalovali sa žalúzie do 

každej miestnosti školy.         

       Škola má vo vlastníctve novú plynovú kotolňu .Všetky budovy školy  boli zateplené, dostali novú 

fasádu a všetky učebne na poschodiach na južnej strane sú klimatizované 

      V škole je zriadený školský bufet, ktorý prevádzkuje živnostník . Bufet je otvorený denne  počas 

celého vyučovania a študenti aj zamestnanci školy sú s jeho službami spokojní. Škola nemá vlastnú 

školskú jedáleň a ani nevlastní školský internát. Žiaci školy sú ubytovaní v Školskom internáte na 

Karpatskej ulici v Poprade, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a sú tam ubytovaní 

študenti rôznych škôl. Tu je podľa záujmu zabezpečené aj stravovanie našich žiakov.  

      V škole pracuje 11- členná Rada školy, ktorá sa vyjadruje ku všetkým zámerom školy a k jej 

aktivitám . Veľmi aktívne pracuje Rodičovská rada a Žiacka školská rada. Vedenie školy si zakladá na 
úzkej spolupráci s uvedenými orgánmi školy a dbá na nadštandardné vzťahy. 

       
   

DLHODOBÉ  PROJEKTY a MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA 

 

     Najdôležitejším projektom našej školy bolo experimentálne overovanie  dvoch študijných odborov  

informačné a digitálne technológie  a právo a podnikanie, ktorých    autormi sú Ing. Vladislav 

Mitický a Ing. Beáta Mitická . Uvedené odbory sú  v rámci SR jedinečné, experimentálne sa overovali 

len na našej škole a v oboch študijných odboroch bolo experimentálne overovanie úspešne ukončené 

a boli zaradené do siete . Overovanie prebiehalo vo veľmi úzkej spolupráci s gestormi odborov Prof. 
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JUDr. Vladimírom  Babčákom CSc. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Doc. Ing.Františkom 

Jakabom PhD. z Technickej univerzity v Košiciach a  v spolupráci s odbornou verejnosťou . 

      Škola v školskom roku 2013/2014 zahájila implementáciu Cambridge štúdia do povinného 

predmetu anglický jazyk s cieľom možnosti získania medzinárodných Cambridge certifikátov pre 

žiakov už počas štúdia na strednej škole. Pred Vianocami 2013 vedenie školy podpísalo zmluvu 

o partnerstve s ÚCV Žilinskej univerzity, ktoré je autorizovaným centrom pre realizáciu Cambridge 

skúšok. Kompletné vzdelávanie žiakov sa realizuje v dopoludňajších hodinách v rámci vyučovania, 

škola zabezpečila pre žiakov špeciálne učebnice a pracovné zošity. Veľkou výhodou pre žiakov školy 

je, že samotné štúdium je implementované do vyučovania a samotné skúšky sa realizujú priamo na 

škole, samozrejme v réžii a pod dohľadom autorizovaného centra pri ÚCV Žilinskej univerzity.  

Veľmi povzbudivé je, že sa na skúšku prihlási ročne cca 35 žiakov a všetci sú úspešní  , dokonca 

získali  FCE aj na najvyššej úrovni C1, ostatní na úrovni B2.  

      Škola sa vo svojej krátkej histórii  úspešne zapojila do projektu EÚ – Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na stredných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

základných školách . Účastníkmi, teda frekventantami  tohto projektu boli dvaja učitelia 

všeobecnovzdelávacích predmetov, ale čo je významnejšie, naša škola sa stala  školiacim strediskom 

tohto projektu a pedagogickí zamestnanci školy sa stali školiteľmi. Cieľom týchto projektov bolo 

dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie ku modernizácii zapojením moderných 

technológií do vyučovania a zároveň pripraví učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy 

prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.  

 

     Súkromná stredná odborná škola sa úspešne zapojila v rokoch  2014 - 2015  do projektu  OP  

Vzdelávanie v rámci opatrenia  Premena tradičnej školy na modernú  spolufinancovaného z ESF, ŠR 

a vlastných zdrojov s názvom „Inovácia vzdelávacieho procesu v Súkromnej strednej odbornej 

škole v Poprade na základe požiadaviek trhu práce“ s celkovým rozpočtom 326 838,24 EUR. 

Cieľom tohto projektu bolo inovatívnym vzdelávaním pripraviť absolventa pre aktuálne i perspektívne 

potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vysokoškolské  vzdelanie.  

 

       Súkromná stredná odborná škola získala na jar v roku 2017  grant v rámci projektu ERASMUS+ 

na zabezpečenie odbornej stáže žiakov v Portugalsku v školskom roku 2017/2018 v celkovej výške 

37 878 EUR. Účasť žiakov školy na stáži bola výrazným posunom v ich odbornom vzdelávaní 

a implementácia teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí 

im umožnila vytvoriť prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Žiaci získali predpoklady pre 

celoživotné vzdelávanie, väčšiu samostatnosť, posilnili si svoju sebadôveru a interkultúrne povedomie. 

Zároveň sa vytvoril výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja ich odborných a jazykových 

kompetencií, ktoré sú potrebné pre zaradenie na trh práce. Hlavným cieľom tohto projektu bolo 

získanie odborných kompetencií v oblasti podnikovej stratégie,  digitálneho marketingu a  moderného 

podnikového manažmentu. Žiaci si osvojovali pracovné postupy na pracovisku zahraničného 

zamestnávateľa, získavali zručnosti, ktoré sú prínosné nielen pre nich samotných, ale aj pre ich 

budúceho zamestnávateľa. Prehĺbili si znalosti z anglického jazyka, ktorým komunikovali na 

pracovisku, a tiež sa naučili základy portugalčiny, s ktorou sa stretli pri bežnom dennom styku. Po 

absolvovaní stáže získali certifikáty - Europass-Mobilita a tiež ECVET. Projekt bol z nášho pohľadu 

a tiež z pohľadu našich žiakov veľmi úspešný a zmysluplný, motivoval ich ku neustálemu rozvoju 

odborných, jazykových a mäkkých zručností .  

 

        Na základe uvedených skutočností vedenie školy opäť vypracovalo a podalo na jar v roku 2019  

žiadosť o grant v rámci projektu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže študentov, ktorý bol 

vyhodnotený ako úspešný  a  škola získala v novembri 2019 grant na zabezpečenie odbornej stáže 

študentov v Portugalsku v celkovej výške 44 782 EUR. Súkromná stredná odborná škola vypracovala 

aj ďalší projekt, bola úspešná a vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu  ERASMUS+ 

pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

získala schválený grant vo výške 41 856, - EUR na realizáciu projektu „ Inteligentné technológie 

a rozvoj podnikania “. 
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          Súkromná stredná odborná škola sa taktiež zapojila do projektu  IT akadémia – vzdelávanie 

pre 21.storočie, ktorého cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku 

a IKT. Škola bola vybratá spolu s ďalšími 5 strednými odbornými školami v rámci SR ako IT 

AKADÉMIA PARTNER  a  participuje na realizácii národného projektu. 

          Škola už v druhom roku svojej existencie nadviazala spoluprácu s partnerskou školou – 

Strednou odbornou školou pre administratívu Európskej únie v Prahe a táto spolupráca stále trvá.  

Cieľom je posilnenie a skvalitnenie odborných znalostí žiakov a ich aplikácia v inom  prostredí 

a v inom jazyku , podieľanie sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer 

poznatkov a skúseností, prezentácia vlastnej školy, mesta a krajiny  a v neposlednej rade vytváranie 

kontaktov  v rámci kariérového rastu pedagógov a osobných kontaktov žiakov . 

  

 

 ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  ŠTÚDIU   

 

Názov študijného odboru 

 

Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 

Dĺžka štúdia 

 

4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania 

 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Vyučovací jazyk 

 

Štátny jazyk- slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho 

konania 

 
Spôsob ukončenia štúdia 

 

Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania 

 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa 

v strednom manažmente v oblasti štátnej správy, miestnej 

samosprávy,  vo výrobnej a podnikateľskej sfére napr. v pozíciách 

súkromný podnikateľ,  obchodný zástupca, odborný pracovník v 

oblasti účtovníctva,  odborný pracovník mzdovej agendy, odborný 

pracovník kalkulácií, cien a nákladov, odborný pracovník pre 

správu a vymáhanie pohľadávok, odborný pracovník pre verejné 

obstarávanie, obchodný sprostredkovateľ, odborný pracovník vo 

verejnej správe, odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej 

núdzi, odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie,  

odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci, odborný 
pracovník správy miestnych daní a poplatkov,  odborný pracovník v 

daňovej oblasti, administratívny pracovník v oblasti práva - v 

advokátskej kancelárii, odborný administratívny asistent, právny 

asistent, colný deklarant a iné.  

Možnosti ďalšieho štúdia pomaturitné štúdium, vyššie odborné štúdium, študijné programy 

prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie 

vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej 

zmenu alebo zvýšenie 
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PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO  ODBORU   

 

CELKOVÁ  CHARAKTERISTIKA  ABSOLVENTA 

 
     Absolvent študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní  je kvalifikovaný pracovník,  

so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými 

zručnosťami z oblastí  ekonomickej a právnej problematiky v rôznych typoch organizácií. Vzdelanie 

rozvíja osobnosť absolventa, jeho povahové vlastnosti, vedomosti a zručnosti, rozvíja a rozširuje 

všeobecné schopnosti vrátane schopnosti adaptácie na meniace sa podmienky spoločenskej reality.  

     Absolvent  má vedomosti zo širšieho teoretického základu v problematike práva a je schopný 

samostatne a správne analyzovať, interpretovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. Disponuje 
poznatkami ako si založiť firmu a začať podnikať, či už ako fyzická alebo právnická osoba a má 

vedomosti o efektívnom riadení malej firmy až po vedenie výkonného tímu. Pozná základy právnych 

foriem podnikania, tvorby podnikateľského plánu, výberu pracovníkov, má prehľad o potrebných 

účtovných a daňových zákonoch. Má vedomosti z aplikácie účtovníctva na PC a  následného 

vypracovania daňového priznania a výkazov. Je schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, 

riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Získa zručnosti pri práci s informačnými a 

komunikačnými technológiami a vie ich efektívne využívať pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Absolvent získa schopnosť  komunikovať v anglickom  jazyku , dorozumieť sa v jazyku nemeckom 

alebo španielskom. Absolvent sa naučí  pripraviť vystúpenia a viesť porady, budovať tím 

a podporovať rast ľudí, riešiť problémy a uskutočňovať zmeny. Vie vytvoriť plán vlastnej kariéry. 

     Absolvent rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne využíva získané 

informácie. Je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, 

zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Pre kvalifikovaný výkon 

činností vie absolvent  získavať, kriticky hodnotiť, triediť a využívať informácie o javoch a procesoch, 

ktoré sú významné pre vytváranie názorov, postojov a presvedčenia v rozličných oblastiach života. 

Absolvent je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a 

schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, je komunikatívne zručný v 

nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie. Absolvent je  schopný 

sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v danej oblasti štúdiom odbornej literatúry, používať 

adekvátne metódy práce, ovládať IKT a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi 

normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Dôležitou súčasťou profilu 

absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti a bezpečnosti práce, ochrany životného 

prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. Významnou súčasťou profilu 

absolventa sú jeho morálne vlastnosti, angažovaný a uvedomelý vzťah k človeku a jeho sociálnej 

situácii, profesijná etika, tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.  

      Po ukončení štúdia získava absolvent  vysvedčenie o maturitnej skúške.      

     Absolvent študijného odboru Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní  môže pokračovať v štúdiu 
na vysokých školách  v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu 

môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 .  

     Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe  analýzy povolania v priamej spolupráci 

so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych 

vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov. 
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     PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade so  ŠkVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. 

Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne 

požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6858 M Ekonomicko-

právne činnosti v podnikaní. Štátne vzdelávacie programy  vo všeobecnej rovine vymedzujú  

základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu.  My sme podmienky pre 

realizáciu tohto vzdelávacieho programu rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb 

a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne 

požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program  sú 

nasledovné: 

Materiálno-technické podmienky 
 

- všetky učebne sú vybavené učiteľskými počítačmi a interaktívnymi tabuľami, 

- žiaci aj učitelia dostávajú od školy  školské notebooky spolu s nainštalovaným softwérovým 

vybavením, ktoré používajú počas vyučovania , ale aj počas domácej prípravy, 

- škola ako prvá na Slovensku vlastní profesionálny videokonferenčný systém LifeSize Express 

220, umožňujúci video prenos  v HD kvalite, 

- vo všetkých priestoroch školy je wifi pripojenie na internet a  na vysokorýchlostnú sieť 

SANET v rámci projektu SANET do škôl, 

-  škola má vo svojom vybavení celkovo 25 interaktívnych  tabúľ QOMO, Hitachi a DualBoard  

s projektormi s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, 

- škola vlastní 20 ks SAMSUNG tabletov, wifi router, ntb Lenovo, 

- v grafickom  trakte je umiestnená učebňa grafiky, vybavená  30 ks iMacov v ktorých je 

naištalovaný SW balík Adobe Creative Cloud, Cinema 4D a profesionálne televízne štúdio 

s réžiou a fotoateliér, 

-  multimediálna učebňa je vybavená  interaktívnou tabuľou DualBoard, 10 ks ntb Lenovo, 

vizualizérmi a multimediálnym systémom, 

- učebne cudzích jazykov sú vybavené  multifunkčnými zostavami a  plazmovým televízorom, 

- pre všetkých žiakov školy bol zakúpený softwer OFFICE, 

- z prostriedkov školy boli zakúpené pre všetkých žiakov všetky učebnice a pracovné zošity pre 

výuku anglického jazyka a tiež učebnice a pracovné zošity pre prípravu na získanie 

Cambridge certifikátov. 

 

 

SPÔSOB  A  PODMIENKY  UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

      Štúdium v študijnom odbore 6858 M Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní sa ukončuje 

vykonaním   maturitnej skúšky. 

          Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 

programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a 

zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní 

a odborných činností ,na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  

sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Jej vykonaním získajú naši absolventi na jednej strane 

odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane 

majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie  potvrdzuje 

v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

Maturitná skúška  pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

• externá  časť – písomná forma z predmetov : slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk,  

       matematika ( dobrovoľná maturitná skúška )  
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• interná časť  -  písomná  forma z predmetov : slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

• interná časť -  ústna forma z predmetov z predmetov : slovenský jazyk a literatúra, cudzí  

       jazyk, teoretická časť odbornej zložky ,  matematika ( dobrovoľná maturitná skúška )  

• praktická časť odbornej zložky   

 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky (MS) vychádzajú z kompetencií absolventa uvedených v tomto 

schválenom školskom vzdelávacom programe, pričom ich obsah je koncipovaný tak, aby žiak mal 

možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom ústnej formy internej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov 

vychádzajúcich z cieľových požiadaviek školského vzdelávacieho programu. 

       Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 

schopnosti využiť získané teoretické poznatky a vedomosti formou obhajoby vlastného projektu, 

prípadne obhajoby úspešných súťažných prác. 

 

Zadania a témy maturitnej skúšky 

       Zadania a témy na ústnu časť MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa riadi platnými 

predpismi o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové 

vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to 

z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho 

hodnotenia výkonov.     

        Každé zadanie a téma má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť témy  MS  sa orientuje 

na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť 

MS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová 

a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby mal žiak možnosť v plnom 

rozsahu pochopiť komplexnosť zadania alebo témy a v rámci nej preukázať naplnenie všetkých 

výkonov 

         Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky má riaditeľkou školy určenú formu – obhajobu 

vlastného projektu žiakov. Zadania tém projektov vypracuje predmetová komisia odborných 

predmetov v septembri školského roka a žiaci 4.ročníka si tému vyberajú. Škola akceptuje aj vlastný 

návrh témy projektu zo strany žiaka, ak spĺňa všetky kritériá. Riaditeľka školy v zmysle legislatívy 

môže umožniť vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj formou obhajoby 

úspešných súťažných prác. 

       Pre vypracovanie vlastného projektu a jeho obhajobu je školou spracovaný „ Manuál na 

vypracovanie vlastného projektu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

a informácie ku obhajobe projektu“, ktorý je zverejnený pre žiakov školy a je súčasťou ŠkVP.  

  

 

PODMIENKY  VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI   POTREBAMI 
 

     Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré 

stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium vychádzame z analýzy 

podmienok školy, analýzy povolania a odborných konzultácií so špecializovanými zamestnancami  

CPPR a dorastového lekára.  

      Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej 

len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených 

alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo 

správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež 
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žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). 

Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

      Štúdium v študijnom odbore 6858 M Ekonomicko-právne činnosti  je neprípustné pre uchádzačov 

s vážnymi nervovými poruchami a poruchami psychiky a tiež záchvatovými ochoreniami. Iné 

zdravotné a telesné obmedzenia pre výkon povolania nie sú. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov,  ako 

aj vhodnosť povolania pre osoby so ZPS posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.   

       Škola nemá prispôsobené priestorové podmienky pre vzdelávanie žiakov so závažným telesným 

postihnutím, teda nie je bezbariérová. 

 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

     Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov, ktorých treba 

podchytiť a systematicky s nimi pracovať. Výchovu a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov 

považujeme vo všeobecnosti za veľmi efektívnu, žiadúcu, a to tak zo spoločenského ako i 

individuálneho ľudského hľadiska. Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných 

žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, 

zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-

psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne nadaných 

žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

- žiaci sú integrovaní do bežných tried ,   

- v prípade mimoriadnych podmienok a situácií pripravíme individuálne študijné plány, 

- pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s možnosťou 

využitia zvýšeného počtu konzultačných hodín, 

- žiaci sú vo zvýšenej miere  zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa 

im práca na vlastných projektoch aj aktívna spolupráca s vysokými školami a vybranými 

firmami,  

- všetci žiaci bez výnimky musia dodržiavať vnútorný školský  poriadok.   

 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP  

     Táto klasifikácia sa uskutočňuje  s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci v plnej miere 

rešpektujú výsledky  psychologických vyšetrení žiaka a odporúčania špeciálneho pedagóga a 

uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia 

vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú 

schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, 

v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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